
  يا حرفه اخالق ياعتال بسته
 :محور

  5 ارزش بر یمبتن یدرس برنامه یبوم مدل ياجرا و یطراح
 :اهداف

 یآموزش يها برنامه در یارزش يگذار هدف 

 یآموزش يها برنامه يبرا میمستق ریغ و میمستق یارزش يمحتوا نیتدو 

 هیکل در )یطول تم( یطول شکل به یارزش یمبان و يا حرفه اخالق آموزش ادغام 
 یآموزش يها برنامه مراحل

 ها ارزش انتقال يبرا متناسب یآموزش يها روش از استفاده 

 رانیفراگ یارزش و یاخالق توسعه یینها و ینیتکو یابیارزش 

 : شیپا يها شاخص

 است فعال آنها در ارزش بر یمبتن یدرس يزیر برنامه تهیکم که یموسسات تعداد /نسبت. 

 ارزش بر یمبتن یدرس برنامه یبوم مدل اساس بر که یدرس يها برنامه تعداد /نسبت 

 .اند شده اصالح

 :محور

حرفه اخالق و ها ارزش ارتقاء و یشناس بیآس ، یازسنجین ،یبان دهید نظام استقرار و یطراح
 سالمت یعال آموزش نظام در یپزشک يا

 :اهداف

 علوم يها دانشگاه 6رانیفراگ انیم در ارزشها یشیمایپ مطالعه ياجرا و ابزار یطراح 

 یپزشک

 دانشگاه در یاخالق یمبان و ارزشها تیوضع شیپا و رصد يبرا متناسب ساختار جادیا 

 یپزشک یعال آموزش موسسات و ها

 : شیپا يها شاخص



 ارزش شیپا و رصد يبرا را مناسب ساختار که یموسسات و ها دانشگاه تعداد و نسبت 

 .اند کرده جادیا يا حرفه اخالق يها

 را رانیفراگ انیم در ارزشها یشیمایپ مطالعه که یعال آموزش موسسات نسبت /تعداد 

 .اند داده انجام

 :محور

 اخالق و ها ارزش يساز نهینهاد يبرا پنهان کولومیکور تیریمد جامع برنامه ياجرا و نیتدو

 سالمت یعال آموزش موسسات در يا حرفه

 :اهداف

 پنهان کولومیکور تیوضع سنجش ابزار یطراح 

 يادار امور و درمان پژوهش، آموزش، يها حوزه در يا حرفه اخالق يکدها نیتدو 

 آموزش، يها حوزه در يا حرفه اخالق ياستانداردها تیرعا شیپا نظام استقرار 

 يادار امور و درمان پژوهش،

 یاعتباربخش و يبند رتبه در يا حرفه اخالق ياستانداردها تیرعا شاخص نمودن لحاظ 
 یپزشک علوم یعال آموزش موسسات و ها دانشگاه

 :شیپا يها شاخص

 صورت پنهان کولومیکور یابیارز آنها در که یپزشک علوم يها دانشکده از يدرصد 

 .است گرفته

 پنهان کولومیکور تیریمد برنامه آنها در که یپزشک علوم يها دانشگاه از يدرصد 

 .است شده اجرا

 :محور

 سالمت نظام عالی آموزش مراکز در اي حرفه اخالق يها رساختیز توسعه و جیترو

 :اهداف



 حرفه اخالق با مرتبط ییدانشجو و یعلم يها انجمن يها تیفعال و سیتاس از تیحما 

 يا

 يا حرفه اخالق حوزه نیمتخصص و موسسات يساز شبکه 

 حوزه نیا در يپرداز هینظر از تیحما و یپزشک اخالق يا رشته نیب گفتمان ارتقاء 

 نیب يها سازمان و یاسالم يکشورها با ارتباط ژهیو به یالملل نیب يها ارتباط تیتقو 
 اتیتجرب تبادل يبرا یالملل

 فرصت و پسادکترا پ،یفلوش مانند یعلم اتیه ياعضا يبرا یلیتکم يها دوره توسعه 

 يا حرفه اخالق حوزه در چندماهه یمطالعات يها

 :شیپا يها شاخص

 یپزشک يا حرفه اخالق يپرداز هینظر يها تیفعال از تیحما زانیم 

 استاد، و دانشجو تبادل ،یالملل نیب يها شیهما در مربوطه متخصصان حضور زانیم 

 در یجهان بهداشت سازمان يهایهمکار مرکز ونسکو،ی يا حرفه اخالق یکرس کسب

 اخالق حوزه

 یاطالعات بانک در موجود اسناد تعداد /زانیم 

 یپزشک يا حرفه اخالق شبکه ياعضا تعداد 

 يا حرفه اخالق ياعتال هدف با یعلم يها انجمن تیفعال زانیم و تعداد 

 يا حرفه اخالق ياعتال هدف با ییدانشجو يها کانون تیفعال زانیم و تعداد 


